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គេសគខេ តគ ើញ

អស់មួយរយៈគេលមកគ ើយ

៊ុន

សសន

គោខការ (avoir besoin) និយាយ។ គសទ ើរសតរាល់ថ្ញៃ បន របស់
គាត់ ត្តូវសតគរៀបចំ ជំនួប គាត់ ជាមួ យ កមម ករ ឬ ត្ក ុមគសេខៗ
ដថ្ៃគៃៀត គដើមបី គោយគាត់និយាយ។ ជំនួបគនេះ គេោច
ិ េាបាល គរាេសតិ ឬ សម្តាធត្បាមា ត្បស លជា
ៃ៊ុកជាគគាលវធី
៊ុន សសន កំេ៊ុខគកើតជមង ឺគនេះ។ គលើ គវៃិកាកិតាិយស កនុខឥរ ិយា
បៃ ឈរ ឬ អខគុយកា ី

៊ុន សសន និយាយ សតម្តាក់ឯខ គាមន

ត្បធានបៃេិតត្បាកដ គៅកនុខ បញ្ជ ីគរឿខ « គោសៈ » ហាក់
បីដូចជាគាត់

ម្តនការត្េួ យបារមភ អវីមួយ

សដលតត្មូវគោយ

គាត់និយាយជាចំបាច់ គដើមបី ៃៃួ លអេះោខគៅកនុខចិតាខ្ល ួន
ឯខ ថា គាត់ជាមន៊ុសេជា។ សតសំដី របស់គាត់ វាកបត់នឹខចិតា
របស់គាត់ គត្រេះ ត្បគយាេនិមួយៗ គចញេីម្តត់ របស់គាត់ វា
ត្បកបគោយ គោសៈថ្ត្កគេក ដូ ចយា៉ាខ ចប់ោឯខោក់េ៊ុេ
សម្តាប់ោឯខគចល ។ល។ ដូ គចា េះ េួ រម្តនគសចកា ីោសូ រ ដល់េួក
អា កអខគុយស្តាប់គាត់ អស់រយៈគេលរាប់គម្ត៉ាខ គតើេួកគាត់ធ៊ុជ
ញប់យា៉ាខណាគៅ។ សត អចច នភា
្ា េគនេះឯខ បញ្ចចក់គោយគ ើញ
ថាវាម្តន េម្តាត ថ្នប៊ុេគល
គាត់។

៊ុន សសន និខ ម៊ុខ្តំសែខ របស់

៊ុន សសន កាន់អំណាច ជាខបីៃសេវតេមកគ ើយ គ ើយ

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

១ ក្ស ញ្ញា ២ ០ ១ ៨

សំដីឡិមឡ
ុ ម

Page 2 sur 3

ម្តន គសវនៈគរឿយៗ ជាមួ យអា កដឹកនំបរគៃសដថ្ៃគៃៀតគៅ
កនុខេិភេគោក សតហាក់បីដូចជា គាត់គាមនៃៃួ លបាន នូ វស៊ុ
ជីវធម៏ និខ ចរែៈ ជាអា កដឹកនំថ្ញាញនរគស្តេះគ
ូ
ើយ សដលនំឲ
គេគមើលគ ើញគាត់ថាជា មន៊ុសេ ម្តន អំណាច សតគាមនគស្តេះ
សកា ិយស។ េិតណាស់គ ើយថា គាត់ជា បញ៊ុជជន សតខសតម្តន
ត្បតិកមម នឹខ ការតិគៃៀនដ៏េំគ រ ើស ចំគរេះគាត់ េីសំណាក់អាក
ដថ្ៃ សតការតិគៃៀនគនេះ វាជាសសេខ គចញេីគភា ើខ សដលគាត់ជា
អា កដ៊ុត គោយគេ, ក៏ជាបញ៊ុជជនសដរ, គតាត្កហាយ។ សតភាេមិន
ដូ ចគាា េឺគៅត្តខ់

៊ុន សសន គាត់ជា នយករដឋ មន្តនាី ជា

តំណាខ ថ្នេ៊ុែធម៏ជាតិ និខ ត្បជាជាតិ ដូ គចា េះ ស៊ុគមធា
(សិលបៈសំរាប់ត្តួ តចិតាខ្ល ួនឯខ) ត្តូវម្តនជាចំបាច់ សំរាប់រកា
សកា ិយស ចំគរេះខ្ល ួនឯខ និខ ម៊ុខ្តំសែខ និខ ជា េំរ ូ ជាអា ក
ដឹកនំថ្ញាញនរូ គលើឆាក ជាតិ និខ អនា រជាតិ។ សំដី ិម ុ ម និខ
ម្តរយាៃអនរយធម៏ របស់

៊ុន សសន សេវ ថ្ញង សដលជាអា ក

ដឹកនំកំេូល គៅត្ស ុកសខ្ម រ នំគោយ ស េមន៏អនា រជាតិ គេ
វាយតថ្មា ចំគរេះថាាក់ដឹកនំសខ្ម រជាៃូ គៅ ថាជាត្ក ុមរល គ ើយ
ត្េឹតាិការែ៏ ថ្ញងៃី២៩ កកា ោ េឺ រ ិតសតបញ្ចចក់ នូ វការយល់គ ើញ
សបបគនេះ។ របបដឹកនំគៅភា ំគេញកា ី ឬ រោឋភិបាល របស់

៊ុន

សសន កា ី, ដូ គចា េះ វាម្តនរ ូបភាេជា បន ថ្នេួ កជនៃ៊ុចច រ ិត សត
ប៉ា៊ុគណា
ណ េះឯខ។ ដូ គចាេះ គបើចខ់ រកដំគណាេះត្ស្តយនគយាបាយគៅ
ត្ស ុកសខ្ម រ េឺមិនោចរកគ ើញជាោច់ខាត ជាមួ យនឹខ

៊ុន

សសន និខ បន របស់គាត់បានគនេះគ ើយ។ ត្បាំោែតា ិ រ ួចមក
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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គ ើយ សដលត្ក ុមអា កត្បឆាំខ ស្តកលបខគធវ ើ សតលៃធ សល េឺសូនយ។
ជាមួ យ

៊ុន សសន ម្តនសតដំគណាេះត្ស្តយមួ យេត់ េឺ ច៊ុេះចូ ល

នឹខគាត់ គាមនលកេ ខ្ែឌ សតប៉ា៊ុគណា
ណ េះឯខ។ គៅត្តខ់ចំែ៊ុចគនេះ
ឯខ សដលសខ្ម រគយើខ បគនទសគោក សម រខេី និខ កឹម ស៊ុខា
យា៉ាខខាាំខ

គៅោែតា ិៃ៥
ី

ដំគណាេះត្ស្តយ ជាមួ យ
សសន គដើមបី ក៊ុគំ ោយ

ថានំគាាចូ លរដឋ សភា

សដលជា

៊ុន សសន ោមចំែខ់ចិតា របស់

៊ុន

៊ុន សសន ខ្ឹខ គៃើបត្បជាេលរដឋ សខ្ម របាន

ស៊ុខ្។ សត គយើខដឹខថា គសចកា ីស៊ុខ្ របស់ ត្បជាេលរដឋ សខ្ម រ សដល
៊ុន សសន ចខ់បាន េឺ ការរកាអំណាច របស់គាត់ និខ គបើក
ោវរត្ស ុកសខ្ម រ គោយ ជនជាតិយួន មករស់គៅត្ស ុកសខ្ម រ រាប់
ោននក់។ គបើ ត្ក ុមត្បឆាំខ បនា រកដំគណាេះត្ស្តយសបបគនេះ
គៃៀត សដលជា ដំគណាេះត្ស្តយងាយត្សួ លបំស៊ុត គត្រេះឥតម្តន
ជនសខ្ម រណាម្តាក់ ត្តូវគធវ ើ ៊ុតកមម និខ ជាប់េ៊ុក អវ ីគនេះគ ើយ េឺ
ចាស់ជាត្ស ុកសខ្ម រ នឹខគៅម្តនសតគ្មេះ សតត្បជាជន របស់
៊ុន សសន េឺ ត្បជាជនកមពុជា សដលជា ជនជាតិយួន និខ ចិន
ចូ លមកកាន់កាប់ត្ស ុកសខ្ម រ ោ ំខមូ ល។ សូ មកំគភា ចថា សេវ ថ្ញង
ត្ស ុកសខ្ម រ វាគសទ ើរ សតកាាយ ជាត្ស ុកយួ ន និខ ចិន គៅគ ើយ សតគបើ
ិ
សខ្ម រគយើខ យល់គ ើញថា គដើមបី ម្តន ដំគណាេះត្ស្តយ វបតា
ិ
នគយាបាយ េឺត្តូវគធវ ើ យា៉ាខណាក៊ុំគោយ

៊ុន សសន ខ្ឹខ, គបើេិត

ខ្ា ីសបបគនេះ េឺ នំគាា យល់ត្េមថា ត្បជាជាតិសខ្ម រ ជា ត្បជាជាតិ
របស់

៊ុន សសន សដលម្តន យួ ន និខ ចិន ជាគៅហាវយ ោច់ថ្ញា

គ ើយនំគាារស់ ត្បកបគោយគសចកា ីស៊ុខ្ ជាជនជក់ោគភៀន៕
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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